
Referat - Skolebestyrelsesmøde 
Mandag d. 11. august 2014 

Kl. 17.30 – 20.00 
 

Deltagere: Bettina Kallenbach, Kirsten Eriksen, Lisbeth Freitag (medarbejder rep.),Lilian Jørgensen 
(medarbejder rep), Peter Taulo Larsen, Heidi Skovgaard, Anette Jessen, Louise Abel Thomsen, 
Louise Jørgensen, Henrik Andersen, Lotte Andersen 

 
Fraværende :  
 
Fraværende med afbud:  
Ordstyrer:  Bettina Kallenbach 
Referent: Thomas Dvinge Baun 
 
Referat: 
 
1. Præstentationsrunde 
Nye og gamle bestyrelsesmedlemmer fik præsenteret sig for hinanden. 
 
2. Konstituering af bestyrelse – udarbejdelse af forretningsorden 

 
• Valg af formand: Lotte Andersen 
• Valg af næstformand: Heidi Skovgaard 
• Møderul og tidspunkt for bestyrelsesmøder: Første mandag i hver måned kl. 17.30-20.00 
• Udlevering af Håndbog for skolebestyrelsesmedlemmer. 
• Tavshedserklæring: Bestyrelsen underskrev tavshedserklæring 
• Underskrift diætformularer: Bestyrelsen underskrev diætformularer. 

 
Dagsordner forventes at blive sendt ud til bestyrelsen ugen inde mødet, sådan at alle kan nå at læse 
bilag samt dagsordner. 
Det er centralt at alle sørger for at melde afbud (til Bettina), hvis man er forhindret i at deltage i et 
bestyrelsesmøde, da dette kan betyde at møder aflyses på dagen, hvis bestyrelsen ikke er 
beslutningsdygtige på grund af antal. 
 
3. 1. høring af budget 2015-17  - høringsmaterialet fremsendes når skolen har modtaget det. 
 
Punktet udgår da høringsmaterialet ikke er sendt til skolerne. 
 
4. Kommunikation bestyrelse. 
Bestyrelsen vil gerne sammen med skolens ledelse lave nyheds/informationsbreve til alle skolen 
forældre omkring de emner, der drøftes i bestyrelsen samt give generel information omkring det, der 
rør sig på skolen. 
Der sættes et fast punkt på dagsordnerne hvor bestyrelsen kan komme med input til nyhedsbrevet. 
Bettina og Lotte er tovholdere på at skrive nyhedsbrevene. 
Det kunne være en god ide at der opsættes en infotavle fra bestyrelsen  nede i SFO. 
 
5. Retningslinje for lektiecafe på Baggesenskolen. (forslag til retningslinje fremlagt på mødet) 
I indskolingen er der fravalgsmulighed fra lektiecafe via Intra samt et alternativt pædagogisk tilbud 
til de børn der har fravalgt lektiecafeen. Det tænkes at man framelder/tilmelder sig lektiecafeen for 
en periode fx kvartalsvis eller halvårligt. 
For mellemtrin og udskolingseleverne er det frivilligt at møde op og deltage i lektiecafeen og der er 
ingen registrering af fremmøde. 



Der vil naturligt blive tilrettelser i løbet af dette år, alt efter hvor mange der tilmeldes lektiecafeerne 
–målet på sigt er at kunne tilbyde fordybelsescafeer, hvor alle vores  eleverne kan vælge sig ind alt 
efter hvilke områder de skal arbejdes med eller fordybe sig i. 
Bestyrelsen bakkede op om den beskrevne ramme for lektiecafeen. 
Det er centralt at de elever der er i lektiecafeen, støttes, hjælpes og motiveres af de voksne i 
lektiecafeen. 
Fremadrettet arbejder vi ud fra at lektiecafeen bliver til lektie og fordybelsescafeer, hvor eleverne 
arbejder med interesse- og fordybelsesområder samt naturligvis generelle lektier. 
 
6. Meddelelser  

a) Formanden  
Intet. 

b) Elevrådet  
Intet –Der vælges nyt elevråd denne måned. 

c) Medarbejderrepræsentant 
Skolen er kommet godt i gang –glade elever og personale. 
Der har været taget godt imod vores 7 nye lærere. 
Alle er meget spændte på det nye skoleår, men alle udviser vilje til at ville få 
det til at blive godt. 

d) SFO  
Alle pædagoger i SFO´en er engagerede i og spændte på de nye opgaver –
trivselstimer, understøttende undervisning, lektiecafe mm.  
Børnetallet i SFO´en falder pga. generelt faldende børnetal i kommunen, 
men der er meget få der pt. har fravalgt SFO´en. 
Der er netop færdiggjort sandkasse ved indskolingen. 

e) Skoleledelsen. 
Skolen er generelt økonomisk velkonsolideret. 
Skolens renoveringsproces er ved at være afsluttet, hvilket kan ses på 
skolens ydre og indre ramme generelt. 
Skolen er kommet rigtig godt i gang og det har været en fornøjelse at byde 
vores nye børn og forældre velkomne. 
 

7. Ordstyrer til næste bestyrelsesmøde (Beslutningspunkt) 
Louise Jørgensen. 
 
8. Evt. 
Det er et problem at der forsvinder ting fra garderoberne i indskolingen –der er meget fokus på dette 
problem fra både lærere og pædagoger.  
 
9. Punkter til kommende dagsorden: 

 
• Rundtur for bestyrelse til skolens nye faciliteter –forberedelseslokaler, mødelokaler og 

pædagogisk læringscenter. 
• Drøftelse af lokalområdet rolle og muligheder set i udeskole-perspektiv. 
• Bestyrelsens deltagelse ved kommende forældremøder –fælles oplæg og fokus. 
• Drøftelse af organisering af garderober samt private ting og sager i indskolingen. 

 
 

 


